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'0112019-16'kodlu ve'Fruktoz lb Bedenen Ratlarda Kurkumin'in Oksidan-Antioksidan Sistem Ve Sitokinler Üzerine Etkisinin

|ncelenmesi'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 9 kalem hizmetin / malzemenin /

teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sıra
No Ma]zemenin Cinsi Miktarı Ölçti

Birimi Özetliği

1
CURCUM|N FROM CURCUMA LONGA

cRYSTALL|NE 50G 1 Adet

1.sAFLlK >99% (HPLc) oLMALlDlR.
2.Toz FoRMDA 50 GLlK AMBALAJDA oLMALlDlR.

3.ETANoL çöZüNEBiLiRLiĞi 10 MG/ML
oLMALlDlR.

4.DMso. çözüNEBiLiRLiĞi >11 MG/ML oLMALlDlR.
5.BlYoLoJlK KAYNAG| cURCUMA LoNGA

.. (ZERDEçAL) oLMALlDlR.
6. DAHA ONCE LABORATUVARDA DENENMlŞ

oLMAL|DlR.
7.yuKARıDAK| özeı-ı_ixı-=ni cösrenerı

s E RT i F i KAS lyLA B E RAB E R res ı_ i ıı,ı r o i ı_ııı eı_i o i n.
8.TEKLiF VEREN FiRMANlN. SiPıniŞi eı-Hıası
HALiNDE yETKiLi sATış DisTRiBüTöRLüK
seLorsi iBRAz ETMESi GEREKMEKrEDiR.

2 Total Antioxidant Status (TAS) 100 Testlik 1 Kutu

1- kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit
olmalıdır.

2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak
ölçmelidir.

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.
4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır

5- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak
çalışabilmelidir.

6- Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olma|ı 2-8
derecede 'l yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.
7- Kit, Serum ve heparinli Plazma örnekleriyle

çalışılabilmeye imkön tanımalıdır.
8- Kit Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı,
semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvı|arında

çahşılabilmeye olanak tanımalıdır.
9- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlama|ıdır.
10- Kit, Bitki ve Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye

imkan vermelidir.
11- Kit, Yağlarda çalışılabilmeye imk6n vermelidir.

12- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.
13- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

14- Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte
ibraz edilmelidir.

'l5- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.
16- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml,

Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.
17- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol

olmalıdır.
18- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki

belqesini sunmak zorundadır.

3 Total oxidant Status (ToS) 100 Testlik 1 Kutu
1- kitin reakifleri ve standartları tamamen likit

olmalıdır.
2- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem
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Sıra
No Malzemenin cinsi MiKari öbu

Birimi Özelliği

9erektirmemelidir,
3- Kit kolorimetrik prensibe göre çallşmalldlr.
4- kit otomatik analazörlerde otomatik olarak

çallşabilmelidir.
5- Klt 10 dakikada ölçüm yapabiImelidir.

6- Klt uzun ömürlü ve dayanlkll reaktif ve slandartlara
sahip olmall, üretim tarihinden itibaren 2-8 derecede 6

ay stabil kalmaIldır,
7- Kit sgrum Ve plazma örnekleriyle çallşllabilmelidir.

8- Kit plevra slVlsl, beyn omurilık slvlsl, amnios slvlsl,
semen plazmasl, tükrük ve idrar gibi vücut slvllarlnda

çallŞabjlmelidir,
9- Kit doku ömeklerinde çallŞabilmelidir.

10- Katin o/ocV'si düsük, doğrı]salllğl yüksek olmalldlr.
11- Kit kolay uygulanabjlir, güvenilir Ve duyarl.

olmalıdlr.
12-Kit lipoprotejn oksidasyon reaksiyon curve eldesine

imkan vermelidir.
13-Kilin cE belgesi oImal|dlr.

14_Kitin yerli mall belgesi olmalldlr Ve ürünle birlikte
ibraz edilmelidir.

1s-Kifer 100 testlik oriiinal ambalajlnda olmalld|ı.
1& Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi:30 ml,

Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdlr.
17- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol

olmalıdlr,
,l8_ Teklif verecek firmalar üreticaden satş yetki

belgesinl sunmak zorundadlr.

4 Tumor Necrosis FaÇtor Alpha Rat ELlsA Kit 1 Kutu

1.Kit ratlarda sandwich enzyme immunoassay yöntemi
ile serum, plazma, doku homojenatla.l, hücre kültürü,

hücre kültürü süpernatantl, hücre lizatı ve diğer
biyolojik sıvllarda çallşabilmelidi.,

2.Kit 96 testlik orijinal ambalajlnda olmalldlr.
3,Kit içeriğinde standard (2 ŞiŞe), Detection Reagent
A, Detection Reagent B, T[,ıB substrate, wash Buffer

(30x), standard Diluent, Assay Diluent A, Assay
Diluent B ve stop solution olmalldlr.

4.Standard, Detection Reagent A, Deteclion Reagent
B ve 96 kuyucuklu plaka -20c'de saklanmalldlr. Diğer

malzemelerin muhafaza koşulu 4c'de olmalldlr,
5.Kit içinde 2 şişe 10.000 pg/ml'lik standa.t bulunmall

Ve bu standart ile seridilusyonlada 1000-500-250- 12e
62,5-31,2-1 5,6 pg/ml arallğlnda standartlar

oluşturulmall Ve buradan elde edilecek standart curve
ile değerlendirme yapllabilmelidir.

6.Gerekli örnek miktarı 100 pL olmalldlr.
7,1nkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.
8,Kitin hassasiyeti 6,1 pg/ml'den az olmalldlr,

9.Kitin çalüşma arallğl; 1 5,6-,1000 pg/ml olmalldır.
.. ,1o.okuma 450 nm'de yapllmalldlf.

1 1.urün saklama koşullarlna uygun olarak teslim
edilmelidir.

12.Teklif verecek firmalar çallşma slrasında aplikasyon
Ve çallŞma desteği Vereceklerdir,

13.Kit çallşmasl için gerekli pipet, okuyucu ve ylkaylcl
gibi cihazlar firma taraflndan karşllanacaktlr,

14.Teklif Verecek firmalann TsE Yeterlilik Belgesi
olmalldlr.

5 lrisin Rat ELlsA Kit 1 Kutu

1-Kit; slÇanlarda serum-plasma-doku sıvıst
numunelerinden ınsin'i kantitataf olarak tespit

edebilmelidir.
2-Kit double-antibody sandwich MicroElisa yönlem

olmalldı.
3-96 testlik ambalajlaİda olmalldlr.

4-Kit içeriğinde
3ml standart diıüent

96 ng/mL master standart
Micro plaka

6 ml str-HRP conjuge
20 ml X30 konsanke y|kama solüsyonu

1 ml Biotin irisin Ab
6 ml chromogen A
6 ml chromogen A

6 ml stop solüsyonu bulunmalldlr.
s-stok standarttan seri diıüsyon ile 48-24-12-6-3 ng/mL

standartlar hazlrlanabilmelidir.
6-inkübasyon süresi 70 dakikay geçmemelidir.
7-Kitin çallşma arallğı; 0,3-90 ng/ml olmalıdlr.

8-Kitin hassasiyeti; 0,247 ng/ml olmaIldır.
g-okuma 450 nm filtre ile yapllabilmelidir.

,tO-Saklama koşullarlna uygun olarak teslim edilmelidir.
1,1-Teklif Urün verecek firmalar çallşma slraslnda

aplakasyon Ve çallşma desteği Vereceklerdir.
12-Kit çalıŞmasl için ge.eku pipet, okuyucu Ve yükaylcı

gibi cihazlar firma taraflndan karşılanacaktlr.
13-Teklif verecek flrmalarln TsE Yeterlilik Belgesi

olmalldlr ve teklifle beraber sunulmalldır-

6 Fatty Acid 8inding Protein 4 Rat EL|SA Kit 1 Kutu
1.Kit ratlarda sandwich enzyme immunoassay yöntemi
ile serum, plazma. dokıj homojenatlarl, hücre kültürü,

hücre kültürü süpematanll, hücre lizatl ve diğer



Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarİ ölçı:

Birimi Özelliği

biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.
2.Kit 96 testlik orijinal ambalajlnda o|malıdır.

3.Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent
A, Detection Reagent B, TMB Substrate, Wash Buffer

(30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay
Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4.Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent
B ve 96 kuyucuk|u plaka -20C'de saklanmalıdır. Diğer

ma|zemelerin muhafaza koşulu 4C'de olmalıdır.
5.Kit içinde 2 şişe 100 ng/ml'lik standart bulunmalı ve

b u standa rt i le seri d i l u syon larla 50-25 - 1 2,5-6,25-3,1 2-
1,56 ng/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve

buradan elde edilecek standart curve ile değerlendirme
yapılabilmelidir.

6.Gerekli örnek miktarı 100 pL olmalıdır.
7.İnkübasyon süresi 4,5 saati 

'geçmemelidir.

8.Kitin hassasiyeti 0,60 ng/ml'den az olmalıdır.
9.Kitin çalışma aralığı; 1,5&100 ng/ml olmalıdır.

10.Okuma 450 nm'de yapılma|ıdır.
'l 1.Ürün saklama koşullarına lıyğun olarak teslim

edilmelidir.
12.Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon

ve çalışma desteği vereceklerdir.
13.Kit ça|ışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı

gibi cihazlar firma tarafından karşılanacaktır.
'14.Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi

oImalıdır.

7 Fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) Rat EL|SA Kit 1 Kutu

1.Kit ratlarda sandwich enzyme immunoassay yöntemi
ile serum, plazma, doku homojenatları, hücre kültürü,

hücre kültürü süpernatantı, hücre lizatı ve diğer
biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

2.Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.
3.Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent
A, Detection Reagent B, TMB Substrate, Wash Buffer

(30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay
Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4.Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent
B ve 96 kuyucuklu plaka -20C'de saklanmalıdır. Diğer

malzemelerin muhaiaza koşulu 4C'de olmalıdır.
5.Kit içinde 2 şişe 400 pg/ml'lik standart bulunmalı ve

bu standart ile seri dilusyonlar|a 200-100-50-25-12,5-0
pg/ml arallğlnda standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme
yapıiabilmelidir.

O.Gerekli örnek miktarı 100 pL olmalıdır.
7.İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.
8.Kitin hassasiyeti 4,9 pg/ml'den az olmalıdır.

9. Kitin çalışma aralığı; 1 2,5-200 pg/ml olmal ıdı r.
10.Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

'l 1.Ürün saklama koşullarına İıyğun olarak teslim
edilmelidir.

12.Teklif verecek firmalar ça|ışma sırasında ap|ikasyon
ve çalışma desteği vereceklerdir.

13.Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı
gibi cihazlar firma tarafından karşılanacaktır.

14.Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi
olmalıdır.

8 Chemerin Rat EL|SA Kit 1 Kutu

1.Kit ratlarda sandwich enzyme immunoassay yöntemi
ile serum, plazma, doku homojenatları ve diğer

biyolojik sıvılarda çalısabilmelidir.
2.Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3.Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent
A, Detection Reagent B, TMB Substrate, Wash Buffer

(30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay
Di|uent B ve Stop Solution olmalıdır.

4.Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent
B ve 96 kuyucuklu plaka -20O'de saklanmalıdır. Diğer

malzemelerin muhaf aza koşulu 4C'de olmal ı d ı r.
5.Kit içinde 2 şişe 1000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve

bu standart ile seri dilusyonlarla 500-250-125-62,5-
31 ,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve
buradan elde edilecek standart curve ile değerlendirme

yapılabilmelidir.
6.Gerekli örnek miktarı 100 pL olmalıdır.

7.İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.
8.Kitin hassasiyeti 6,9 pg/ml'den az olmalıdır.

9.Kitin çalışma aralığı; 15,6-'1000 pg/ml olmalıdır.
10.Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

11.Ürün saklama koşullarına İıyğun olarak teslim
edilmelidir.

12.Teklif verecek firmalar ça|ışma sırasında aplikasyon
ve çalışma desteği vereceklerdir.

13.Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı
gibi cihazlar firma tarafından karşılanacaktır.

'14.Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi
olmalıdır.

9 TBARS (MDA) Rat EL|SA Kit 1 Kutu

1.Kit kolorimetrik yöntem kullanarak Thiobaöituric acid
reactive substance konsantrasyonunu kolorimetrik

veya fluorometrik olarak ölçebilmelidir.
2.Kit serum, plazma, idrar, hücre lizatı ve doku

homojenatında çalışabilmelidir. l



Sıra
No Malzomenin cinsi Miktan öb,

Birimi Özelliği

3.Kit 96 testlik orijjnal ambalallnda olmalldır,
4.Kit içeriğinde Thiobarbituric Acid (1 şişe). TBA

Acedlc Acid (2 şişe), TBA sodlum Hydroxjde (10x. 1

şiŞe). TBA Malondialdehyde sıandard (1 şjŞe), TBA
sDs solution (1 şişe),96 wellsolid plate colorirretric

(1 adet), 96 well solid plaıe black (1 adet) bulLnmaIldlr.
5.Gerekli örnek miktarı 100 uL olmalldIr,

6.Kitin 125 pİü TBA N,,|alondialdehyde stok standardl
olmall Ve bu standan lle seri dilusyonlarla 0-o,625-1,25
-2,5-5-10-25-50 pM aral|ğlnda standartlar oluşturulmalı

ve buradan elde edilecek standart curve ile
değerlendirme yapllabilmelidir.

7. Testin toplam inküba§yon süresi '10 dakika olmalıdlr
Ve oda slcakllğlnda yapllmalldlr.

8,Testin çalışma arall0l 0-50 pM olmalldlr.
9.okutma 530-540 nm'de yaplImalıdır.

'10.urün saklama koŞıJllarlna uyqun olarak teslim
edilmelidir,

11,Teklif verecek firmalar çalışma slraslnda aplikasyon
ve çallşma desteği vereceklerdir-

12,Kit çallŞmasl için gerekll pipet, okuyucu Ve ylkaylcl
qibl clhazlar firma tarafi ndan karsılanacakıll.

13.Teklif verecek flrmalarün TsE Yeterlilik Belgesi
. olmalldlr.

'l4.Urün. Avrupa Va da Amerika menseali olmalldlr.


